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Powitanie przez administratora okręgu

Drodzy współobywatele,

Witamy w powiecie Dahme-Spreewald!

Wybraliście Państwo nowy dom pośród wyjątkowej przyrody, rozwijającej się 
gospodarki i społeczność charakteryzująca się różnorodnością.

Mieszkają tu ludzie z 98 narodów. Nasza rozwijająca się dzielnica oferuje im wszyst-
kim wiele możliwości. Powiat Dahme-Spreewald jest jednym z czołowych ośrodków 
gospodarczych we wschodnich Niemczech. Położony pomiędzy tętniącą życiem 
metropolią Berlina a bogactwem unikalnej przyrody Spreewaldu, każdy znajdzie tu 
coś dla siebie.

Jednak nowy początek w początkowo obcym kraju nie jest łatwy. Niniejszą broszurą 
powitalną chcielibyśmy ułatwić Państwu przybyt do naszego powiatu. Znajdzie Państwo w nim wiele przydatnych informac-
ji, które pomogą Państwu się zorientować i udzielić wsparcia. Chcielibyśmy również zapewnić Państwu i Państwa rodzinie 
praktyczne wsparcie w integracji. Czy są to kursy językowe i integracyjne, opieka w ośrodkach opieki dziennej, celowe ws-
parcie w szkołach, czy też różnorodne usługi doradcze i pomoc.

Skorzystajcie Państwo z tych ofert - pomogą one w szybkim opanowaniu języka niemieckiego, znalezieniu kontaktu z tute-
jszą społecznością i udanej integracji z naszym społeczeństwem.

Mam nadzieję, że w nowym domu poczujec się Państwo jak w domu, że to, co na początku było dla Was obce, wkrótce 
stanie się dla Was znajome i że poczujecie się częścią naszego społeczeństwa i naszego powiatu.

Stephan Loge
Starosta



Willkommen! Welcome! Bienvenue! Bienvenidos! Witamy! Sveiki! Dobro došli!

Imigracja ludzi z wielu narodów kształtuje naszą dzielnicę już od wielu lat. Wszyscy 
korzystamy z potencjału i doświadczenia, które wnoszą Państwo do nowego domu.
Mam wielką nadzieję, że nasza dzielnica stanie się wkrótce także dla Państwa 
nowym domem, w którym chętnie będziecie mieszkać i czuć się dobrze.

Aby złagodzić niektóre z Państwa obaw i początkowych niepewności podczas no-
wego startu w naszej dzielnicy, niniejsza broszura ze wszystkimi zawartymi w niej 
informacjami powinna być dla Państwa pomocna i zapewnić pewną wstępną orien-
tację. Dla wielu osób struktury polityczne i administracyjne okręgu mogą na począt-
ku wydawać się bardzo niejasne. Ale z czasem wiele można się nauczyć i zrozumieć.

Być może Państwo muszą iść dwa razy w jedną lub drugą stronę, aż trafią na właś-
ciwe miejsce. Ale i to z czasem się poprawi.

Co muszę zrobić najpierw? Gdzie mogę znaleźć odpowiedni kurs językowy? Gdzie moje dzieci będą miały zapewnioną 
opiekę? Która szkoła jest dla nich odpowiednia? Czy znajdę odpowiednie mieszkanie? Co z transportem publicznym? Kto 
może mi doradzić w jakich kwestiach? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieliśmy Państwu na kolejnych stronach.

Na pewno nie znajdą Państwo od razu odpowiedzi na każde pytanie. Oczywiście, chętnie służę radą. Na stronie 36 znajdą 
Państwo moje dane kontaktowe oraz dane innych ważnych poradni.

Serdecznie zapraszam Państwa do stania się częścią naszej dzielnicy. Wspólnie kształtujmy barwną, różnorodną i toleran-
cyjną przyszłość!

Antje Jahn
Wysłanniczka migracji i integracji
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Nowy początek w obcym środowisku, zwiedzanie obcego miasta, nie zawsze jest łatwe. Potrzebują Państwo orientację, 
mieszkanie, a może znalezienie pracy. Jest kilka rzeczy, które na pewno trzeba wziąć pod uwagę w pierwszych tygodniach 
i o które należy zadbać jak najszybciej.

2.1 Pierwsze kroki
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ausländerbehörde) jest organem zajmującym się imigrantami w powiecie. Decyduje 
ona o miejscu zamieszkania, ale także o zakończeniu pobytu. Urząd do Spraw Cudzoziemców aktywnie doradza i wspiera 
swoich klientów w celu jak najszybszego wyjaśnienia ich statusu prawnego i podjęcia wynikających z tego działań. Zgod-
nie z odpowiednią podstawą prawną urząd ds. cudzoziemców jest odpowiedzialny za stosowanie środków na mocy prawa 
o cudzoziemcach lub prawa pobytu w odniesieniu do grupy osób przydzielonych do okręgu w trakcie procedury azylowej. 
Jest to również organ właściwy miejscowo dla wszystkich obcokrajowców, którzy mają stałe miejsce zamieszkania lub 
chcą się osiedlić w powiecie. Z reguły klienci są obsługiwani zgodnie z ich celem pobytu i niezależnie od ich narodowości.

Zadania
• Wydawanie i przedłużanie tytułów pobytowych (dokument pobytowy i zezwolenie na osiedlenie się,
 przedłużenie wizy w wyjątkowych przypadkach)
• Wydawanie zaświadczeń o swobodzie przemieszczania się i zezwoleń na pobyt stały
• Wsparcie w procedurach wizowych we współpracy z niemieckimi misjami za granicą (np. łączenie rodzin,
 małżeństwo, zatrudnienie au pair, pobyt w pracy)
• Wydawanie dokumentów podróży, dokumentów zastępczych dla cudzoziemców
• Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pobyt w procedurach azylowych
• Wydawanie i rozszerzanie tolerancji
• Decyzje o dopuszczeniu cudzoziemców do pracy zarobkowej
• Badanie obowiązku lub uprawnienia do uczestnictwa w kursach integracyjnych
 zgodnie z rozporządzeniem o kursach integracyjnych

Powiat Dahme-Spreewald  Godziny otwarcia
Urząd Porządku Publicznego  wtorek  08:00 - 12:00
Schulweg 1b      13:00 - 18:00
15711 Königs Wusterhausen  czwartek 08:00 - 12:00
Tel: 03375 26 26-0     13:00 - 16:00
Faks: 03375 26-2108
E-Mail: abh@dahme-spreewald.de

Aby uniknąć długiego czasu oczekiwania, zalecamy umówienie się na wizytę.
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2. Nowy w powiecie Dahme-Spreewald

Tutaj można umówić się na 
wizytę w Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców.



Gmina Schönefeld
Hans-Grade-Allee 11
12529 Schönefeld
Tel: 030 536720–105
Faks: 030 536720–198

Gmina Eichwalde / Gmina Schulzendorf / 
Gmina Zeuthen
Grünauer Straße 49
15732 Eichwalde
Tel: 030 67502-301/302
E-Mail: Einwohnermeldeamt@eichwalde.de
www.eichwalde.de

Miasto Wildau
Urząd miejski
Karl-Marx-Straße 36
15745 Wildau
Tel: 03375 5054-60

Gmina Bestensee
Eichhornstraße 4-5
15741 Bestensee
Tel: 033763 99812
Faks: 033763 63489

Miasto Königs Wusterhausen
Urząd Miasta
Schlossstraße 3
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 273-373
Faks: 03375 273-386
E-Mail: buergerservice@stadt-kw.de

Miasto Mittenwalde
Ratusz
Rathausstraße 8
15749 Mittenwalde
Tel: 033764 898-0
F aks: 033764 898-50
E-Mail: post@mittenwalde.de

Gmina Heidesee
Rada miejska Lindenstraße 14 b
15754 Heidesee OT Friedersdorf
Tel: 033767 795-0
Faks: 033767 795-10
E-Mail: post@gemeinde-heidesee.de
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Na każdą wizytę w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców należy przynieść paszport (lub inny dowód tożsamości). W indy-
widualnych przypadkach może być konieczne przedstawienie dalszych dokumentów. Usługi oferowane przez Urząd do 
Spraw Cudzoziemców lub działania podejmowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców są z reguły odpłatne. W wyjąt-
kowych przypadkach opłata administracyjna może zostać zmniejszona lub zniesiona.

Rejestracja w Urzędzie Meldunkowym Mieszkańców
W powiecie Dahme-Spreewald, jak wszędzie w Niemczech, istnieje ustawowy obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że 
każdy kto wprowadza się do mieszkania w tym miejscu, musi zameldować się w odpowiednim urzędzie meldunkowym. 
Zgodnie z § 12 prawa raportowania Brandenburgii (Brandenburgisches Meldegesetz - BbgMeldeG), należy to zrobić w 
ciągu dwóch tygodni. Rejestracja odbywa się w urzędach meldunkowych miast, urzędów lub gmin.



Biuro Schenkenländchen
Biuro obywatelskie
Markt 9, Budynek B
15755 Teupit
Tel: 033766 6890
Faks: 033766 68958
E-Mail: buergerbuero@amt-schenkenlaendchen.de

Biuro Unterspreewald
Urząd Meldunkowy Mieszkańców
Markt 1, 15938 Golßen
Tel: 035452 384-0
oraz
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald
Tel: 035474 206-0

Gmina Märkische Heide
Schloßstraße 13 a
15913 Märkische Heide OT Groß Leuthen
Tel: 035471 851-43
Faks: 035471 851-55
E-Mail: ewo-gewerbe@maerkische-heide.de

Lieberose / Oberspreewald
Biuro administracyjne Straupitz

Kirchstraße 11
15913 Straupitz (Spreewald)
Tel: 035475 863-0
Faks: 035475 863-65
E-Mail: amt@lieberose-oberspreewald.de

Miasto Lübben (Spreewald)
Poststrasse 5
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 79-2508
E-Mail: meldeamt@luebben.de

Miasto Luckau
Ratusz
Am Markt 34
15926 Luckau
Tel: 03544 594-142 /-144
Mail: einwohnermeldeamt@luckau.de

Gmina Heideblick
Langengrassau Luckauer Straße 61
15926 Heideblick
Tel: 035454 8810
Faks: 035454 88188
E-Mail: gemeinde@heideblick.de

Rejestracja w Ośrodkach Opieki Dziennej i Szkołach
W Niemczech uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe przez dziesięć lat. Wszystkie dzieci, które osiągnęły lub osiągną 
wiek sześciu lat do 31 grudnia, są zobowiązane do uczęszczania do szkoły. Dzieci w klasach 1-6 uczęszczają do szkoły pod-
stawowej. Począwszy od klasy 7 szkoła średnia może być dowolnie wybrana. Po sześcioletniej szkole podstawowej system 
szkolnictwa w Brandenburgii dzieli się na szkołę powszechną, szkołę średnią i gimnazjum. W zależności od tego, do jakiej 
szkoły dziecko uczęszcza po ukończeniu szkoły podstawowej, może uzyskać różne kwalifikacje.

W Oberschule w klasach od 7 do 10 nauczane jest podstawowe i rozszerzone kształcenie ogólne. Uczniowie, którzy 
pomyślnie ukończą klasę 10 otrzymują Berufsbildungsreife (BB).
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Po ukończeniu 10 klasy uczniowie mogą uzyskać z jednej strony
Fachoberschulreife/Realschulabschluss (FOR), a z drugiej strony można uzyskać rozszerzoną kwalifikację wstępną w zak-
resie kształcenia zawodowego (eBB).
Gimnazjum w Brandenburgii prowadzi uczniów przez dodatkowe sześć lat po szkole podstawowej do ogólnych kwalifikac-
ji wstępnych do szkół wyższych - zwanych również Abitur.

Szkoły ogólnokształcące oferują możliwość zdobycia wszystkich kwalifikacji na poziomie gimnazjalnym, a także kwalifikac-
ji wstępnych na studia wyższe. Pod koniec 9 klasy można uzyskać Berufsbildungsreife (BB). W celu uzyskania rozszerzo-
nego Berufsbildungsreife (eBB), do egzaminu należy przystąpić po ukończeniu 10 klasy. Również po klasie 10 można uzys-
kać Fachoberschulreife/Realschulabschluss (FOR). Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu odpowiedniego egzaminu 
po klasie 12 otrzymuje się ogólne świadectwo ukończenia szkoły wyższej, znane również jako Abitur.

Przegląd wszystkich szkół w powiecie Dahme-Spreewald można znaleźć na stronie:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Bildung/Schulen_im_LDS/2872.html

Zapisanie dziecka do przedszkola (Kita)
Ośrodki opieki dziennej - zwane w skrócie Kitas - wspierają i opiekują się dziećmi od niemowlęctwa do rozpoczęcia nauki 
w szkole. Zadaniem ośrodków opieki dziennej jest wspieranie rozwoju dziecka w jak najlepszy sposób i umożliwienie 
Państwu połączenia życia rodzinnego z zawodowym. Jeśli Państwo chce, aby dziecko było pod opieką w przedszkolu, trze-
ba je zgłosić w odpowiednim czasie do wybranego przedszkola. Przegląd wszystkich placówek opieki dziennej w powiecie 
znajdą Państwo na stronie:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Familie_&_Soziales/Kinder_ Jugend_und_Familie/Kitafinder/5448.html.

Więcej informacji na temat naszych ośrodków opieki dziennej znajduje się w punkcie 5.1 na stronie 19.

2.2 Usługi doradcze dla imigrantów
W naszym okręgu istnieją specjalne usługi doradcze dla imigrantów: doradztwo migracyjne dla dorosłych oraz usługi 
migracyjne dla młodych imigrantów do 27 roku życia. Usługi doradcze świadczone są przez organizacje społeczne Dia-
konie i Caritas. W poradni migracyjnej dla dorosłych imigrantów (MEB) otrzymają Państwo bardzo osobiste doradztwo i 
wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z integracją. Wspólnie z Państwem doradcy opracują plan wsparcia oraz 
udzielą informacje na temat wsparcia dostępnego w innych instytucjach. MEB jest również odpowiedzialny za doradztwo 
i wsparcie podczas kursów integracyjnych. Pomaga również w znalezieniu opieki nad dziećmi podczas kursów integracyj-
nych.
Doradztwo migracyjne skierowane jest do dorosłych imigrantów powyżej 27 roku życia posiadających tytuł pobytowy. 
Służby Migracyjne dla Młodzieży ( JMD) doradzają młodzieży imigranckiej i młodym dorosłym, którzy nie są już w wieku 
szkolnym, maksymalnie do 27 roku życia.



Służby migracyjne dla młodzieży
w Königs Wusterhausen
Serwis migracyjny dla młodych migrantów w wieku 12-27 lat
Tel: 03375-2108121 
E-Mail: d.zuber@migration-luebben.de

Poradnictwo migracyjne dla dorosłych imigrantów 
(MBE) w Königs Wusterhausen:
Tel: 03375-2108123
E-Mail: b.blume@migration-luebben.de

Służby migracyjne dla młodzieży w Lubben
Serwis migracyjny dla młodych migrantów
w wieku 12-27 lat
Tel: 03546-187639
E-Mail: migration@diakonie-luebben.de

Poradnictwo migracyjne dla dorosłych imigrantów
(MBE) w Lübben
Tel: 03546-181009
E-Mail: k.hessler@migration-luebben.de
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Ponadto istnieje niezależna służba doradcza ds. procedury azylowej. Pracownicy urzędu udzielą Państwu porad we wszy-
stkich kwestiach związanych z procedurą azylową. Abyśmy mogli udzielić wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pyta-
nia, z reguły konieczne jest przyniesienie dokumentów tożsamości, które potwierdzają Państwa aktualny status pobytu. 
Ponadto pomocne jest przedstawienie istniejących dokumentów związanych z Państwa problemem.
Mogą to być dokumenty z innych urzędów/agencji, ale także np. zaświadczenia lekarskie. W razie potrzeby, podczas sesji 
doradczych dostępni są mediatorzy językowi.

Doradztwo przeznaczone jest dla młodzieży, która zamierza pozostać w Niemczech na stałe i powinno odbyć się wkrótce 
po jej wjeździe. Wsparcie otrzymują również dzieci, młodzież i młodzi dorośli o pochodzeniu migracyjnym w wieku od 12 
do maksymalnie 27 lat, którzy mieszkają w Niemczech od dłuższego czasu, jeśli mają szczególną potrzebę integracji. W 
służbie migracyjnej dla młodzieży znajdą Państwo jako młodzi imigranci:
• Indywidualne doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach procesu integracji.
 Wspólnie z Państwem opracowywany jest indywidualny plan integracji.
• Skierowanie, w zależności od potrzeb, do innych usług i placówek,
 takich jak pomoc społeczna dla dzieci i młodzieży oraz pomoc zawodowa dla młodzieży,
 poradnie dla młodzieży i poradnie dla narkomanów, poradnie zdrowia i poradnie dla kobiet w ciąży.
• Odpowiednie oferty dla Państwa indywidualnego procesu integracji, takie jak kursy językowe,
 środki przygotowania zawodowego, szkolenia, środki rekreacyjne i zapobiegawcze, staże,
 jak również doradztwo i wsparcie podczas kursu językowego.
• Usługi grupowe, takie jak doradztwo w zakresie systemu edukacji i szkoleń, planowanie kariery zawodowej,
 wprowadzenie do technologii informacyjnej oraz rekreacyjne usługi edukacyjne
• Pomoc w szczególnych sytuacjach kryzysowych

Państwo może się zwrócić do tych usług ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi integracji! Przegląd lokali-
zacji ośrodków doradztwa migracyjnego i służb migracyjnych dla młodzieży można znaleźć tutaj:
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Centrum Doradztwa Königs Wusterhausen  Centrum Doradztwa Lübben
Tel: 03375-2108125       Tel: 03546-1879777
E-Mail: c.felix@caritas-brandenburg.de    E-Mail: k.sommerfeld@caritas-goerlitz.de
Tel: 03375-2108125      Tel: 03546-181009
E-Mail: m.schuster@caritas-brandenburg.de   E-Mail: n.zimina@migration-luebben.de
Tel: 0176-43439014
E-Mail: k.krueger@migration-luebben.de

2.3 Kurs integracyjny
Kursy integracyjne to kursy językowe i orientacyjne. Dotyczą one tematów codziennych, takich jak praca i zawód, zakupy, 
telewizja i radio czy wychowanie dzieci. Tematem są również wizyty w urzędach, pisanie e-Maili i listów oraz rozmowy 
kwalifikacyjne. Ale poznasz też sam kraj z każdej strony: Kultura i polityka, wspólne życie w Niemczech i wartości nie-
mieckiego społeczeństwa. Kurs językowy obejmuje zazwyczaj 600 godzin lekcyjnych, kurs orientacyjny 100 godzin. Dla 
kobiet, rodziców i młodych dorosłych do 27 roku życia oferowane są specjalne rodzaje kursów. Na zakończenie kursu 
przewidziany jest bezpłatny egzamin końcowy dla wszystkich uczestników kursu.

Kto może wziąć udział w kursie integracyjnym?
Kursy integracyjne przeznaczone są dla każdego, kto jest nowy w Niemczech i nie radzi sobie jeszcze swobodnie z codzi-
ennym językiem niemieckim. To, czy ma Państwo prawo lub obowiązek uczestniczenia w kursie, zależy od kraju pochod-
zenia i znajomości języka niemieckiego. Tutaj zebraliśmy najważniejsze regulamin uczestnictwa:

Jako obywatel UE, jeśli chcą Państwo nauczyć się języka niemieckiego lub udoskonalić swój język niemiecki, zapraszamy 
do wzięcia udziału w kursie integracyjnym w ramach bezpłatnych miejsc na kursie. Nie są Państwo jednak do tego zo-
bowiązani. Obywatele UE mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs integracyjny w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Ucho-
dźców.

Uczestnictwo jest również otwarte dla osób spoza UE. Jeśli Państwa znajomość języka niemieckiego nie jest jeszcze wys-
tarczająca, mogą Państwo być również zobowiązani do uczestnictwa. Czy pracują Państwo i nie ma czasu uczęszczać na 
kurs w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin? Wówczas można zostać zwolnionym z uczestnictwa w kursie. Przy wyda-
waniu pozwolenia na pobyt Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje Państwa, czy mają Państwo prawo lub obowią-
zek uczęszczać na kurs. Szczególne warunki dotyczą obywateli niemieckich i niemieckich repatriantów.

Jak znaleźć kurs integracyjny
Znajdźcie Państwo organizatora kursu w okolicy. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urząd Pracy lub Centrum Doradztwa 
Migracyjnego mogą pomóc. Poszukiwanie jest również bardzo łatwe za pomocą internetowego systemu informacyjnego 
BAMF WebGIS.
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https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Integrationskurse/integrationskurse_node.html
http://webgis.bamf.de/BAMF/control;jsessionid=62D8F271B370895CF816522D3089CDF3?C-
md=ShowExtendedSearchOne&stepId=1576482752224
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/migrationshintergrund.do

Po znalezieniu dostawcy kursu w pobliżu, radzimy do nich zadzwonić lub ich odwiedzić. Organizator kursu wybierze 
następnie z Państwem odpowiedni kurs integracyjny i poinformuje o rozpoczęciu kursu. Dzięki regularnym lekcjom z 
dobrze wyszkolonymi nauczycielami szybko oswoją się Państwo z językiem niemieckim. A egzamin końcowy daje dodat-
kowe korzyści: na koniec otrzymają studenci „Certyfikat kursu integracyjnego”. Z tym certyfikatem można nabyć prawo 
do naturalizacji w Niemczech po siedmiu zamiast ośmiu latach. Przegląd wszystkich aktualnych kursów integracyjnych i 
dostawców kursów można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

2.4 Kurs językowy
Obok kursów integracyjnych finansowanych przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) można w naszym 
powiecie uczestniczyć w wielu innych kursach. Można również uczęszczać na różne inne kursy językowe oferowane przez 
Centrum Kształcenia Dorosłych (Volkshochschule, VHS). W ofercie znajdują się kursy języka niemieckiego na różnych 
poziomach zaawansowania od A1 do B2, kursy językowe dla matek z dziećmi czy kursy języka zawodowego.

Kursy języka niemieckiego bez formalnych wymagań wstępnych
VHS i Oberstufenzentrum oferują kursy języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania od A1 do B2 (zgodnie 
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) w systemie semestralnym. Kursy w niepełnym wymiarze godzin i 
kursy wieczorowe skierowane są w szczególności do osób, które chcą samodzielnie doskonalić swoje umiejętności języko-
we, pracując lub uczestnicząc w innych działaniach. Dalsze informacje na temat miejsc i godzin kursów, terminów rejes-
tracji i opłat za kursy można znaleźć w broszurze programowej oraz na stronie internetowej VHS. Rejestracja jest możliwa 
w VHS i online.

Oferty językowe o niskim progu i związane z zakwaterowaniem
W różnych ośrodkach zbiorowego zakwaterowania LDS i w ich sąsiedztwie, np. w domach wielopokoleniowych i szkołach, 
niskoprogowe Kursy języka niemieckiego odbywają się na bieżąco, w zależności od potrzeb. Podstawowym celem Kursy 
są promocją wiedzy o kraju dla wartości i wstępnej orientacji połączonej z nabyciem prostych umiejętności posługiwania 
się językiem niemieckim. Znajomość języka niemieckiego. Tematy szczególnie ważne dla grupy docelowej, jak np. życie 
codzienne w Niemczech, zdrowie, opieka medyczna, orientacja lokalna, zwyczaje i tradycje, osobliwości lokalne, wartoś-
ci i wspólne życie, przedszkole/szkoła. W obszarze językowym najważniejsze są umiejętności mówienia i rozumienia ze 
słuchu (w mniejszym stopniu promowanie wszechstronnych kompetencji językowych, np. w zakresie pisowni i gramatyki 
prawniczej) na poziomie prostej znajomości języka niemieckiego. Uczestnictwo w kursach języka niemieckiego finanso-
wanych przez powiat jest możliwe dla wszystkich, niezależnie od statusu zamieszkania.
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Usługi są również skierowane do osób szczególnie wrażliwych, których mobilność jest ograniczona z różnych powodów, 
np. dlatego, że muszą opiekować się małymi dziećmi, są niepełnosprawni lub mają problemy społeczne. Uczestnictwo jest 
bezpłatne. Aktualną ofertę kursów językowych oferowanych przez VHS można znaleźć na stronie:
https://vhs-dahme-spreewald.de/index.php?id=2

Volkshochschule Dahme-Spreewald
Biuro Lübben      Haus der VHS
Logenstraße 17      Schulweg 1b
15907 Lübben (Spreewald)    15711 Königs Wusterhausen
Tel.: 03546 20-1060    Tel.: 03375 26-2500
Faks: 03546 20-1059     Faks: 03375 26-2519
E-Mail: vhs@dahme-spreewald.de

Dzięki portalowi internetowemu Centrów Kształcenia Dorosłych mogą Państwo uczyć się języka niemieckiego również 
samodzielnie. Można go znaleźć na:
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?sid=85757904287762723558079927993170Sc6cf8c79

II. ŻYCIE W POWIECIE DAHME-SPREEWALD

3. Życie w powiecie Dahme-Spreewald
Jeśli są Państwo nowymi mieszkańcami tego powiatu, pierwsza decyzja będzie to, czy wynająć, czy kupić mieszkanie lub 
dom. W Niemczech, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, zwyczajowo najpierw wynajmuje się mieszkanie 
lub dom. Istnieją zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i prywatni właściciele. Mieszkania do wynajęcia od spółdzielni 
mieszkaniowych w powiecie są głównie w miastach. W całej dzielnicy znajdują się również prywatni właściciele nierucho-
mości.

3.1 Poszukiwanie mieszkania
Wyszukiwanie w ogłoszeniach nieruchomości w głównych gazetach codziennych Märkische Allgemeine Zeitung MAZ lub 
Lausitzer Rundschau jest wygodnym sposobem na znalezienie odpowiedniej nieruchomości. Większość ofert znajduje się 
w wydaniach weekendowych.
Internet daje również dobre rozeznanie na rynku mieszkaniowym. Większość gazet codziennych oferuje możliwość wys-
zukiwania mieszkań lub zamieszczenia ogłoszenia na swoich stronach internetowych.
Wolne mieszkania są również oferowane przez agencje nieruchomości. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami to pry-
watne firmy, które pośredniczą w sprzedaży mieszkań. Najbardziej znane internetowe giełdy nieruchomości to:
https://www.immowelt.de lub https://www.immobilienscout24.de lub https://www.immonet.de



3.2 Obliczanie wysokości czynszu
Czynsz jest kwotą, którą jako najemca płaci Państwo co miesiąc wynajmującemu/ właścicielowi mieszkania. Do tego 
dochodzą dodatkowe koszty na przykład za wywóz śmieci, sprzątanie ulic i domów, ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę. 
Niektóre koszty dodatkowe, takie jak koszty ogrzewania, zależą od indywidualnego zużycia, podczas gdy inne są dzielo-
ne pomiędzy lokatorów budynku w zależności od wielkości mieszkania. Prąd, telefon i z reguły gaz nie są płatne nie za 
pośrednictwem właściciela/ właścicielki mieszkania, ale bezpośrednio od dostawców. Umowy zawierane są z odpowied-
nimi dostawcami. Pomocnicze koszty najmu oraz koszty dostawy energii elektrycznej i gazu są obliczane co miesiąc w 
formie ryczałtu. Raz w roku najemca otrzymuje dokładne rozliczenie roczne.

Jak oszczędzać energię
Dzięki oszczędnemu zużyciu energii można zaoszczędzić sporo pieniędzy na zależnych od zużycia kosztach dodatkowych, 
takich jak ogrzewanie, prąd i gaz. Porady na temat oszczędnego korzystania z prądu i gazu można uzyskać w przedsię-
biorstwach użyteczności publicznej. https://www.eon.de/de/eonerleben/energie-sparen-und-umwelt-schuetzen.html

Przy poszukiwaniu mieszkania można również zwrócić się bezpośrednio do różnych spółdzielni mieszkaniowych w dzielnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Wohnungsbaugesell-
schaft (WoBauGe) Königs Wusterhausen mbH
Fontaneplatz 1
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 2590 - 0
E-Mail: info@wobauge-kw.de
www.wobauge-kw.de

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wildau - 
Wildauer Wohnungsbaugesellschaft (WiWo)
Friedrich-Engels-Straße 40 
15745 Wildau
Tel: 03375 51960
www.wiwo-wildau.de

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bestensee - 
Wohnungsbaugesellschaft Bestensee (TAG)
Friedenstraße 22 • 15741 Bestensee
Tel: 033763 218-10
www.tag-wohnen.de/standorte/bestensee.de

Przedsiębiorstwo Budowy Lübben - 
Lübbener Wohnungsbau GmbH (LWG)
Bahnhofstraße 37
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 - 2740 0
Mail: info@luebbener-wbg.de
www.luebbener-wbg.de
 
Przedsiębiorstwo Budowy i Zarządzania Budynkami 
Mieszkaniowymi - Wohnungsbau- und Verwaltungs-
gesellschaft mbH Luckau
Hauptstraße 24
15926 Luckau
Tel: 03544 5010-0
Faks: 03544 5010-13
Mail: info@wobau-luckau.de
www.wobau-luckau.de
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4. Praca w okręgu Dahme-Spreewald
Szukają Państwo pracy lub chcą się Państwo przeorientować zawodowo? Oba mogą zająć dużo czasu. Nie traćcie Państwo 
jednak ducha, jeśli nie od razu się uda. Tutaj również należy szukać wsparcia, np. w urzędach pracy i agencjach pośrednic-
twa pracy. Z chęcią pomogą!

4.1 Pośrednictwo pracy: Agencje zatrudnienia (Arbeitsagenturen)
Agencje zatrudnienia znajdą dla Państwa miejsca pracy i szkolenia oraz doradzą pracodawcom i osobom poszukującym 
pracy. Promują one również możliwości zatrudnienia poprzez wspieranie szkoleń zawodowych i przekwalifikowania. 
Agencje pośrednictwa pracy organizują również szkolenia zawodowe i dokształcanie. Oferty pracy i podania o pracę zna-
jdują się w sieci na terenie całego kraju. Osoby poszukujące pracy, które również przeprowadziłyby się w poszukiwaniu 
pracy, otrzymują ogólnokrajowy przegląd rynku pracy.
Nie zdecydowaliście jeszcze Państwo, jakiego zawodu się nauczyć lub jaki kierunek studiów wybrać? Również tutaj można 
uzyskać pomoc w centrach informacji zawodowej.
Poradnictwo zawodowe i usługi pośrednictwa pracy są dostępne dla każdego, niezależnie od tego, czy wcześniej składki 
zostały opłacone. Agencje te mogą również udzielić pomocy finansowej. W agencjach pośrednictwa pracy znajdą Państwo 
wyczerpujące informacje na nurtujące Państwa pytania.

Portale internetowe Federalnej Agencji Zatrudnienia:
Za pomocą JOBBÖRSE można wyszukiwać oferty pracy w Niemczech i miejsca kształcenia, wprowadzać i utrzymywać 
swój profil kandydata oraz składać kompletne wnioski.
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

BERUFENET to sieć dla zawodów. Ten serwis internetowy Federalnej Agencji Pracy zawiera informacje dla około 3.200 
aktualnych i około 4.800 zarchiwizowanych opisów stanowisk pracy. Zawody są zorganizowane według schemat, który 
składa się z maksymalnie 60 pól informacyjnych na zawód.
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

KURSNET jest portalem Federalnej Agencji Pracy (BA) służącym do wstępnego i ustawicznego kształcenia zawodowego. Jest 
to największa w Niemczech baza danych o szkoleniach wstępnych i ustawicznych, zawierająca około 1,2 miliona szkoleń.
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

Agencje pracy mają również za zadanie zapewnić bezpieczeństwo socjalne, na przykład w przypadku utraty pracy, Państ-
wa pracodawca ogłasza niewypłacalność lub nie może już zatrudnić Państwa w pełnym wymiarze godzin. W takim przy-
padku otrzymają Państwo zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na wypadek niewypłacalności lub dodatek krótkoterminowy z 
agencji. Szczególne regulacje dotyczą branży budowlanej (zimowa dotacja budowlana).
Ponadto, agencje zatrudnienia są odpowiedzialne za zatrudnienie i wsparcie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz 
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Königs Wusterhausen
Max-Werner-Straße 5
Brückenstraße 41
Chausseestraße 1, 15745 Wildau
Tel: 03375 279-700
Faks: 03375 527-666

Lübben (Spreewald)
Weinbergstraße 1
Tel: 03546 228-290
Faks: 03546 228-188 

Luckau
Bersteallee 21
Tel: 03544 5035-90
Faks: 03544 5035-55
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przyznają świadczenia, które tworzą i utrzymują miejsca pracy. Ponadto można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny (Kinder-
geld) w biurach ds. świadczeń rodzinnych agencji pracy. Zebraliśmy dla Państwa adresy i godziny otwarcia regionalnych 
agencji pracy (Agentur für Arbeit):

Max-Werner-Straße 5, 15711 Königs Wusterhausen
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:00 - 13:00
Wtorek  08:00 - 13:00
Czwartek 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Piątek  08:00 - 12:30

Ogólnokrajowa Infolinia Służbowa Federalnej Agencji Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) 0800 4 5555 00

4.2 Poszukiwanie pracy: Urząd pracy ( Jobcenter)
Urząd pracy wspólnie z powiatem utworzył biura pośrednictwa pracy. Są one wspólnie odpowiedzialne za świadczenie 
usług zgodnie z niemieckim kodeksem socjalnym (SGB II). Zadaniem urzędów pracy jest udzielanie pomocy w znalezieniu 
pracy oraz w kształceniu i szkoleniu, a także przyznawanie świadczeń zabezpieczających utrzymanie (zasiłek dla bezro-
botnych II). Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, pośrednictwa i wsparcia przewidziane w II kodeksie socjalnym 
mają na celu wspieranie wszystkich osób zdolnych do pracy w taki sposób, aby w przyszłości były one w stanie utrzymać 
siebie i osoby pozostające na ich utrzymaniu - w miarę możliwości niezależnie od podstawowych świadczeń - z własnych 
środków i własnym wysiłkiem. Pracownicy urzędów pracy będą Państwu towarzyszyć i wspierać na tej drodze.

Zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II)
Zasiłek dla bezrobotnych II mogą otrzymać wszystkie osoby pracujące, które mają prawo do zasiłku od 15 roku życia do 
ustawowej granicy wieku pomiędzy 65 a 67 rokiem życia. Każda osoba, która jest w dobrej kondycji zdrowotnej i zdol-
na do pracy przez co najmniej trzy godziny dziennie. Osoba jest uprawniona do świadczeń, jeśli jest w stanie zarobić na 
swoje utrzymanie, a utrzymanie i osób z nim zamieszkujących we wspólnocie potrzebujących z własnych sił i środków, w 
szczególności przez podjęcie pracy, z dochodów lub aktywów, które mają być brane pod uwagę. Lokalizacje i dostępność 
urzędów pracy:



4.3 LDS integruje - szkolenia i praca
Oprócz doradztwa i pośrednictwa pracy agencji zatrudnienia i urzędu pracy, powiat wspiera projekt "LDS integruje - szko-
lenie i praca". Tutaj osoby poszukujące szkolenia lub pracy otrzymują informacje, wsparcie i towarzystwo. Główny nacisk 
kładzie się tutaj na wsparcie uzupełniające: prawidłowe i optymalne wykorzystanie istniejących struktur wsparcia, doku-
mentowanie i śledzenie procesu administracyjnego dla i z udziałem zainteresowanych osób, towarzyszenie im podczas 
rozmów kwalifikacyjnych oraz bycie osobą kontaktową dla pracodawców i pracowników również po zakończeniu stażu. 
Celem jest trwałe pośrednictwo pomiędzy klientami a potencjalnymi pracodawcami lub instytucjami edukacyjnymi. Szc-
zególnie ważne jest długotrwałe wsparcie w kwestiach dalszego podnoszenia kwalifikacji i kształcenia. Poradnictwo jest 
bezpłatne.

LDS integruje
Kirchplatz 15
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 0176 31117269 i 0176 63644919
Godziny urzędowania: Wtorek + środa 13.00-18.00 godz.
E-Mail: kontakt-LDSintegriert@awo-bb-sued.de
https://www.facebook.com/arbeitausbildung.ldsintegriert.1

4.4 Kto może pracować?
Aby móc podjąć pracę zarobkową, z reguły potrzebny jest tytuł prawny do pobytu, który wyraźnie to przewiduje. Do-
tyczy to zarówno zatrudnienia zależnego, jak i samozatrudnienia. W wielu przypadkach zezwolenie to wydawane jest 
bezpośrednio wraz z odpowiednim tytułem pobytowym. W przypadku niektórych zezwoleń na pobyt praca zarobkowa 
może być jednak dozwolona dopiero po uzyskaniu zgody Federalnej Agencji Pracy. Obywatele UE oraz obywatele Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie potrzebują zezwolenia lub zaświadczenia, aby podjąć pracę zarobkową. Aktualne 
informacje dla zagranicznych pracowników i osób samozatrudnionych można znaleźć pod adresem:
www.make-it-in-germany.com
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.bamf.de
www.arbeitsagentur.de
www.zav.de

4.5 Ubezpieczenia społeczne i podatki
Każdy pracownik musi posiadać kartę podatkową i kartę ubezpieczenia społecznego. Kartę podatkową wyda biuro meldun-
kowe, w którym zameldowany jest Państwa główny adres zamieszkania. Kartę ubezpieczenia społecznego można otrzymać w 
instytucjach ubezpieczenia emerytalnego (Rentenversicherungsträger). Przy pierwszym zatrudnieniu pracodawca zazwyczaj 
rejestruje pracownika, który następnie otrzymuje numer ubezpieczenia społecznego i kartę ubezpieczenia społecznego.
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Dochód brutto jest zazwyczaj ustalany w umowie o pracę. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne są potrącane z 
dochodu brutto i płacone bezpośrednio przez pracodawcę. Dochód netto jest więc wypłacany. Dochody brutto i netto są 
wykazywane w zestawieniu wynagrodzeń.
Uprawnienie do ochrony ubezpieczeniowej w przypadku choroby lub wypadku, bezrobocia, starości, konieczności opieki i 
inwalidztwa opiera się na opłacaniu składek ubezpieczeniowych przez pracownika i pracodawcę w przypadku ubezpiecze-
nia społecznego. Składki, które płacisz co miesiąc na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung), ubezpieczenie od 
bezrobocia (Arbeitslosenversicherung), ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung) i ubezpieczenie od opieki dłu-
goterminowej (Pflegeversicherung) nazywane są ubezpieczeniem społecznym. nazywane są składkami na ubezpieczenie 
społeczne (Sozialabgaben). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wysokości dochodu. Są one opłacane 
w połowie przez pracodawcę, a w połowie przez Państwo. Państwa udział jest automatycznie potrącany z wynagrodzenia. 
Pracodawca musi przekazać składki do towarzystw ubezpieczeniowych.
Wynagrodzenie brutto jest opodatkowane. Stawka podatku zależy od wysokości wynagrodzenia. Ponadto, w zależności od 
stanu cywilnego są Państwo przypisani do jednego z sześciu przedziałów podatkowych (Steuerklassen 1-6). Klasa podat-
kowa zależy od tego, czy są Państwo osobą zamężną / żonatą czy nie, z dziećmi czy bez lub "drugim żywicielem rodziny". 
Zwłaszcza jeśli oboje małżonkowie w gospodarstwie domowym mają dochód podlegający opodatkowaniu, pewne kom-
binacje klas podatkowych mogą mieć sens. Informacje o klasie podatkowej i dzieciach wpisuje się na karcie podatko-
wej, którą otrzymują Państwo w Urzędzie Meldunkowym Mieszkańców. Kartę podatkową składa się u pracodawcy, który 
wpisuje tam wynagrodzenie i inne dane. Podatki są automatycznie potrącane z Państwa wynagrodzenia brutto każdego 
miesiąca. Można ubiegać o zwrot podatku w późniejszym terminie. Informacje na ten temat można uzyskać w biurze do-
radcy podatkowego (Steuerberatungsbüro). Do udzielania informacji zobowiązane są również urzędy skarbowe (Finanz-
amt). Bardziej szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego, 
a także oczywiście w Internecie pod adresem www.finanzamt.de. Federalne Ministerstwo Finansów udostępnia broszurę 
"Podatki od A do Z" pod adresem www.bundesfinanzministerium.de broszura "Steuern von A bis Z".

4.6 Samozatrudnienie
Jeśli imigrant chce prowadzić własną działalność gospodarczą, jest to możliwe, jeśli w tytule pobytu znajduje się klauzula 
dodatkowa "dozwolone wykonywanie pracy zarobkowej" (Erwerbstätigkeit gestattet) lub "dozwolone prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej" (Selbständige Tätigkeits gestattet) lub jeśli w tytule pobytu wyraźnie zezwolono na określoną 
działalność gospodarczą. Przepis incydentalny, który wyklucza prowadzenie działalności zarobkowej na własny rachunek, 
może być zmieniony przez organ do spraw cudzoziemców na wniosek tylko wtedy, gdy przemawia za tym szczególny 
interes publiczny. Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności na własny rachunek może zostać przyznane, jeśli 
działalność ta ma pozytywny wpływ na gospodarkę.

4.7 Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
Osoby posiadające zagraniczne kwalifikacje zawodowe, bez względu na kraj pochodzenia i status pobytu, mogą ubiegać 
się o formalne uznanie ich kwalifikacji zawodowych.
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Informacje na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji można uzyskać w centrach doradczych sieci IQ Netzwerk Bran-
denburg. IQ Network Brandenburg oferuje wsparcie - od wstępnej konsultacji do złożenia wniosku i więcej. Doradcy sieci 
pomogą w znalezieniu odpowiedniej kwalifikacji oraz wyjaśnią kwestii jej finansowania, pomoc pozazawodowa / wsparcie 
językowe.
IQ Network Brandenburg świadczy następujące usługi:
• Centralny pierwszy punkt kontaktowy ds. uznawania kwalifikacji -
 wstępne doradztwo w zakresie procedury uznawania kwalifikacji
• Podstawa prawna, badanie uprawnienia do procedury oceny równoważności
• Badanie wstępne w celu określenia ewentualnego zajęcia referencyjnego
• Poradnictwo w zakresie kierowania do właściwych urzędów

Informacje na temat sieci IQ w Brandenburgii można znaleźć na stronie internetowej: www.brandenburg.netzwerk-iq.de
Tutaj znajdą Państwo informacje o tym, jak i gdzie złożyć wniosek o uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/anerkennung/berufsqualifikationen/

5. Organizacje dla dzieci i młodzieży: Ośrodki opieki dziennej, szkoły, szkolenia i studia
5.1 Ośrodki opieki dziennej dla dzieci (Kitas)
Jako rodzice znajdą Państwo w naszej dzielnicy szeroką gamę ośrodków opieki dziennej (Kitas). Zadaniem Kita jest aby jak 
najlepiej wspierać rozwój dziecka i umożliwić Państwu połączenie życia rodzinnego z zawodowym. Ośrodki opieki dzi-
ennej wspierają i opiekują się dziećmi od niemowlęctwa do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci, które mieszkały w innym 
kraju i które w przyszłości będą dorastać i uczęszczać do szkoły w Niemczech powinny jak najwcześniej uczęszczać do 
Kita. Dzięki temu Państwa dzieci będą miały możliwość nauki języka niemieckiego, odbierać różnorodne bodźce, bawić się 
z innymi dziećmi i nawiązywać nowe przyjaźnie. Przede wszystkim, nabycie języka niemieckiego jest ważnym warunkiem 
wstępnym do późniejszej pomyślnej nauki w szkole.

Jakie są ośrodki opieki dziennej?
Wiele organizacji, zwłaszcza ochotnicze stowarzyszenia opieki społecznej, oferuje miejsca opieki dziennej. Ośrodki opieki 
dziennej swoją pracę według różnych koncepcji. W niektórych przypadkach podkreślają oni szczególne punkty centralne 
w swojej pracy takich jak ruch czy edukacja muzyczna. Powiat udostępnia przegląd wszystkich ośrodków opieki dziennej 
w powiecie pod następującym linkiem: https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/4722

Każde dziecko powinno być otoczone opieką i wsparciem w przedszkolu, zgodnie z jego osobistą sytuacją. Ilość czasu 
przeznaczonego na wsparcie powinna być obliczona tak, aby rodzice dziecka mogli pracować, szkolić się lub szukać pracy.



Począwszy od pierwszych urodzin dziecka, każde dziecko ma prawo do wczesnej edukacji w przedszkolu lub w żłobku, 
niezależnie od tego, czy rodzice mogą opiekować się dzieckiem w domu, czy nie.
Dzieci poniżej jednego roku życia mają również prawo do miejsca na czas potrzebny rodzicom, jeśli istnieje taka potrzeba 
- np. jeśli pracują lub szukają pracy. Jednakże dzieci poniżej trzeciego roku życia również otrzymują miejsce, jeśli potrzeba 
takiego wsparcia jest stwierdzona z powodów edukacyjnych, społecznych lub rodzinnych. Te szczególne okoliczności są 
badane przez właściwy urząd ds. młodzieży.
Dzieci z rodzin ubiegających się o azyl i uchodźców mają takie samo prawo do opieki dziennej jak wszystkie dzieci. Urząd 
Migracji i Uchodźców wspiera uczestnictwo w kursie integracyjnym poprzez finansowanie działań umożliwiających i zape-
wniających opiekę nad dziećmi podczas kursu integracyjnego, o ile dla dzieci uczestnika, które wymagają opieki i nie są 
objęte obowiązkiem szkolnym, nie ma innej oferty opieki na miejscu, § 4a rozporządzenia o kursie integracyjnym (IntV).

Jak zdobyć miejsce dla swojego dziecka?
W powiecie Dahme-Spreewald gminy podjęły się zadania zapewnienia miejsc opieki dziennej zgodnie z zapotrzebowa-
niem. Dlatego najpierw muszą Państwo złożyć wniosek o przyznanie miejsca opieki dziennej we właściwym urzędzie gmi-
ny zamieszkania (urząd miasta, urząd dzielnicy, urząd gminy). Tam zostanie sprawdzone uprawnienie prawne i zostaną 
Państwo poinformowani o dostępnych usługach opieki dziennej. Będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z oferta-
mi, które wpływają i dokonania wyboru. Następnie prowadzący wybraną placówkę opieki dziennej zawiera z Panią/Panem 
jako opiekunem prawnym umowę o opiekę. Jeśli wybierze Państwo opiekę dzienną, zostanie zawarta umowa o opiekę 
pomiędzy opiekunem dziennym, Panią/Panem jako opiekunem prawnym i gminą.

Ile kosztuje miejsce?
Wysokość składki rodzicielskiej do zapłacenia jest określana przez odpowiedni statut składki rodzicielskiej osoby prowad-
zącej placówkę i jest taka sama w przypadku opieki w Kita i w placówce dziennej opieki nad dziećmi (Kindertagesstelle). 
Zgodnie z § 90 ust. 3 księgi VIII kodeksu socjalnego wkład rodzicielski może być na wniosek opłacony w całości lub w 
części przez lokalny urząd do spraw młodzieży, jeśli obciążenie jest nieracjonalne dla rodziców i dziecka. W tym celu na-
leży złożyć wniosek do Urzędu ds. Młodzieży, Rodziny i Sportu. Wniosek można otrzymać w urzędzie gminy lub na stronie 
internetowej powiatu Dahme-Spreewald.
Zgodnie z Kita-Beitrags-Befreiungs-Verordnung (KitaBBV) nie pobiera się wkładu rodzicielskiego, jeśli jest on nieracjonal-
ny. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy jako osoba uprawniona do opieki otrzymuje Pani/Pan świadczenia na zabez-
pieczenie egzystencji zgodnie z II kodeksem socjalnym, świadczenia zgodnie z trzecim i czwartym rozdziałem XII kodeksu 
socjalnego, świadczenia zgodnie z §§ 2 i 3 ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl, dodatek na dziecko 
zgodnie z § 6a federalnej ustawy o zasiłku na dziecko lub dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą o zasiłku mieszka-
niowym. Wkład rodzicielski jest również nieuzasadniony, jeśli osoba posiadająca władzę rodzicielską ma dochód netto w 
gospodarstwie domowym poniżej 20.000,00 EUR na rok kalendarzowy.
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Zgodnie z § 17a Brandenburskiej ustawy o dziennych domach opieki nie pobiera się składki rodzicielskiej, jeśli dziecko 
przebywa w ostatnim roku opieki dziennej przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Urząd ds. młodzieży Powiat Dahme-Spreewald  Tel: 03375 2626-0
E-Mail: jugendamt@dahme-spreewald.de  Tel: 03546 20-0

5.2 Szkoła: od szkoły podstawowej do matury (Abitur)
W Brandenburgii obowiązek szkolny trwa dziesięć lat, a uczęszczanie do szkoły zawodowej jest obowiązkowe na czas 
trwania kształcenia zawodowego. Niemiecki system szkolnictwa oferuje solidne wykształcenie podstawowe oraz szeroki 
wachlarz możliwości kształcenia przejściowego i dalszego. Uczniowie mogą być również szkoleni na bardzo wczesnym 
etapie zgodnie z ich rozwoju językowym, naukowym lub artystycznym zgodnie z ich uzdolnieniami. W naszym powiecie 
funkcjonują szkoły publiczne i ogólnodostępne o zróżnicowanym profilu kształcenia.

Po sześcioletniej szkole podstawowej system szkolny w Brandenburgii dzieli się na szkołę podstawową, szkołę średnią i 
Gimnazjum. Wszystkie dzieci, które osiągnęły wiek sześciu lat lub osiągną ten wiek do 31 grudnia, są objęte obowiązkiem 
szkolnym. Dzieci w klasach 1-6 są zapisywane do szkoły podstawowej właściwej dla ich miejsca zamieszkania. Szkoła śred-
nia od 7 roku życia może być dowolnie wybrana. W zależności od wyboru szkoły, do której uczęszcza się po ukończeniu 
szkoły podstawowej, można uzyskać różne kwalifikacje.

W Oberschule w klasach od 7 do 10 prowadzone jest podstawowe i rozszerzone kształcenie ogólne. Uczniowie, którzy 
pomyślnie ukończą 10 klasę, otrzymują Berufsbildungsreife (BB). Po ukończeniu 10 klasy można uzyskać z jednej strony 
Fachoberschulreife/Realschulabschluss (FOR), a z drugiej strony erweiterte Berufsbildungsreife (eBB).

Gimnazjum w Brandenburgii prowadzi uczniów po sześciu latach nauki w szkole podstawowej do egzaminu wstępnego 
na studia wyższe, zwanego również Abitur.

Szkoły ogólnokształcące oferują możliwość uzyskania wszystkich kwalifikacji na poziomie gimnazjalnym, a także ogól-
nych kwalifikacji wstępnych na studia wyższe. Pod koniec 9 klasy można uzyskać Berufsbildungsreife (BB). Aby uzyskać 
rozszerzoną Berufsbildungsreife (eBB), należy przystąpić do egzaminu po ukończeniu 10 klasy. Fachoberschulreife/Real-
schulabschluss (FOR) można uzyskać również po ukończeniu 10 klasy. Po pomyślnym ukończeniu i odpowiednim egza-
minie po klasie 12 przyznawane są ogólne kwalifikacje wstępne do szkół wyższych - również Abitur. Przegląd wszystkich 
szkół w powiecie Dahme-Spreewald można znaleźć na stronie:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Bildung/Schulen_im_LDS/2872.html
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5.3 Kształcenie zawodowe
Wybór zawodów i kierunków studiów jest dziś ogromny. Ponadto profile zawodowe ulegają ciągłym zmianom i dodawane 
są nowe kierunki studiów. Nie jest łatwo śledzić i znaleźć ten właściwy dla siebie.
Agencje zatrudnienia utworzyły centra informacji zawodowej, które mogą pomóc w wyborze odpowiedniego kursu szko-
leniowego.

Co oznacza dualne kształcenie zawodowe? (duale Berufsausbildung)
W dualnym systemie kształcenia zawodowego uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Oni już 
tam pracują. Jeden lub dwa dni w tygodniu chodzą do szkoły zawodowej. Tu są materiały szkoleniowe również teoretycz-
nie opracowywane. Szkoły zawodowe często specjalizują się w określonych grupach zawodowych, np. w zawodach hand-
lowych, zawody związane z przemysłem metalowym, zawody elektryczne, zawody budowlane lub zawody rolnicze.
W związku z kształceniem zawodowym szkoły zawodowe oferują również pod pewnymi warunkami możliwość nadrobie-
nia zaległości szkolnych, świadectwo ukończenia szkoły, np. świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończe-
nia szkoły średniej. Młodzi ludzie, którzy kończą szkołę po ukończeniu dziesięciu lat obowiązkowej nauki szkolnej i którzy 
nie mają miejsca na praktykę zawodową i nie uzyskali miejsca szkolenia lub pracy oraz nie osiągnęli więcej niż podstawo-
we kwalifikacje zawodowe, są uprawnieni do udziału w kursie kwalifikacyjnym. W ramach tego kursu przygotowują się do 
zawodu i zdobywają prostą (BB) lub rozszerzoną (eBB) kwalifikacje wstępną w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowe-
go.

Przygotowanie zawodowe i kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych (Berufsfachschule)
Młodzi ludzie, którzy chcieliby odbyć szkolenie zawodowe, ale nie znaleźli miejsca na szkolenie w zakładzie pracy mogą 
uczęszczać do szkoły zawodowej. Szkoły zawodowe są szkołami dziennymi, które zapewniają zarówno przygotowanie 
zawodowe i kształcenia zawodowego w całości lub w części. Uczą one niezbędnych umiejętności praktycznych i wiedzy 
teoretycznej w szerokim zakresie dziedzin zawodowych. Jednocześnie służą one poszerzeniu zakresu kształcenia ogól-
nego uczniów. Wymagania wstępne zależą od wybranego kursu szkoleniowego. Trzyletnia szkoła zawodowa kończy się 
końcowym egzaminem zawodowym (egzaminem komorowym) w uznanym zawodzie szkoleniowym.
Dwuletnie szkoły zawodowe przygotowują uczniów do zawodu asystenta (np. Państwowy dyplomowany asystent języka 
obcego). Jednoroczne szkoły zawodowe przygotowują uczniów do kształcenia zawodowego. Można również uzyskać świa-
dectwo ukończenia szkoły, na przykład Mittlerer Schulabschluss (świadectwo ukończenia szkoły średniej).

Kwalifikacje do nauki w specjalistycznych szkołach średnich i zawodowych szkołach średnich
(Fachoberschule i Berufsoberschule)
Osoby, które ukończyły już kształcenie zawodowe i/lub posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, mogą w Facho-
berschulen uzyskać prawo do studiowania na uniwersytetach nauk stosowanych (Fachhochschulreife). Jeśli Państwo po-
siada świadectwo ukończenia szkoły średniej, można uzyskać uprawnienie do studiowania na uniwersytetach w szkołach 
średnich zawodowych.



Oberstufenzentrum 
Dahme-Spreewald
Dział 1 (Abteilung 1)
Am Seegraben 84
12529 Schönefeld
Tel: 030 6729331
Faks: 030 67897432
Mail: osz-lds-sc@t-online.de

Oberstufenzentrum 
Dahme-Spreewald
Dział 2 (Abteilung 2)
Beethovenweg 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 201890
Faks: 03546 201891
Mail: osz-lds-ln@t-online.de

Oberstufenzentrum 
Dahme-Spreewald
Dział 3 (Abteilung 3)
Brückenstraße 40
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26-2860
Faks: 03375 26-2865
Mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
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Studia kwalifikacyjne w gimnazjach zawodowych (berufliches Gymnasium)
Uczniowie, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej (Mittlerer Schulabschluss) i którzy nadają się do uczęs-
zczania na zajęcia kwalifikujące do studiów mogą być przyjęci do gimnazjum zawodowego. Ten typ szkoły łączy kształce-
nie zawodowe i ogólne. W jednorocznej fazie wstępnej przedmioty zawodowe odgrywają ważną rolę w planie zajęć. W 
następnej dwuletniej fazie kursu jeden z dwóch przedmiotów użytkowych jest przedmiotem zawodowym. Gimnazjum za-
wodowe kończy się egzaminem wstępnym na studia wyższe (Abitur). Warunkiem uczęszczania do gimnazjum zawodowe-
go przy Oberstufenzentrum jest decyzja o wyborze jednego z następujących kierunków zawodowych warunek wstępny:
• Biznes i administracja - Technologia metali
• Elektrotechnika - Technologia drewna - Technologia włókiennicza i odzieżowa
• Chemia, fizyka i biologia - Żywienie i technologia żywności
• Edukacja społeczna/praca socjalna - Zdrowie - Komunikacja, informacja i technologia medialna

Dalsze kształcenie na uczelniach technicznych (Fachschule)
Jeśli ma Państwo już doświadczenie zawodowe, można uczestniczyć w programach kształcenia ustawicznego na wyższych 
uczelniach technicznych. Kursy te trwają zazwyczaj dwa lata i kończą się egzaminem. Egzamin do szkoły technicznej ma 
na celu przygotowanie do podejmowania zadań kierowniczych oraz wspieranie gotowości do samodzielności zawodowej. 
Wraz z egzaminem Fachschule można uzyskać dalsze kwalifikacje szkolne, np. Fachhochschulreife.

Oberstufenzentren
Państwowe Oberstufenzentren (OSZ) łączą w sobie szkoły zawodowe opisane w tym rozdziale 
(Berufsschule, (Berufsschule, Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, berufli-
ches Gymnasium, Fachschule) zorganizowane według dziedzin zawodowych. W OSZ można dowiedzieć się o sprawach 
związanych z przygotowaniem do szkolenia, kształceniem zawodowym, kwalifikacje związane z nauką oraz dalszą edukacją.

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald ma swoje siedziby w Schönefeld, Lübben i Königs Wusterhausen.

Różne programy edukacyjne w OSZ Dahme-Spreewald można znaleźć w Internecie pod adresem:
https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/41640.html
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Szkoła zawodowa prowadzi część teoretyczną kształcenia zawodowego zgodnie z BBiG lub kodem rzemiosła dla prakty-
kantów w wielu zawodach. Praktykanci są rejestrowani w Oberstufenzentrum przez swoje firmy szkoleniowe. W większoś-
ci przypadków zajęcia odbywają się w systemie rotacyjnym, tzn. po dwóch tygodniach szkolenia praktycznego w firmie 
szkoleniowej następuje tydzień szkolenia teoretycznego. Po tygodniu szkolenia w firmie szkoleniowej następuje tydzień 
szkolenia teoretycznego w Oberstufenzentrum. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczegól-
nych obszarów nauczania oraz w harmonogramie rotacyjnym. https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/41643

Program szkoły zawodowej umożliwiający zdobycie podstawowego wykształcenia zawodowego i równoważnych kwalifi-
kacji na poziomie szkoły średniej jest skierowany do absolwentów szkół, którym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
nie zaoferowano jeszcze miejsca na szkoleniu w zakładzie pracy.
https://osz.dahmespreewald.info/sixcms/detail.php/51047

Fachoberschule przekazuje wiedzę i umiejętności techniczne, poszerza wykształcenie ogólne i kończy się egzaminem 
Fachhochschulreife. https://osz.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/41644

Berufliches Gymnasium jest nowoczesną formą gimnazjum i prowadzi naturalnie do Allgemeine Hochschulreife. Ucznio-
wie mogą zdać maturę (Abitur) w ciągu 3 lat od ukończenia 10 klasy.
https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/Berufliches_Gymnasium/51045.html

Szkoła Zawodowa Pedagogiki Społecznej oferuje kształcenie w niepełnym wymiarze godzin, aby uzyskać Państwowy cer-
tyfikat pedagoga. Dzięki temu kształcenie to prowadzi do uzyskania dyplomu Fachhochschulreife (kwalifikacji wstępu na 
studia na uniwersytetach nauk stosowanych). Kształcenie w niepełnym wymiarze godzin odbywa się w Fachschule w dwa 
dni robocze i trwa trzy lata. Okres próbny wynosi 6 miesięcy.
https://osz.dahme-spreewald.info/osz/de/Bildungsgaenge/Fachschule_Sozialpaedagogik/51059.html

Szkoła drugiej szansy
Edukacja drugiej szansy jest terminem używanym do opisania edukacji, która jest oferowana osobom, które nie osiągnęły 
świadectwa ukończenia szkoły w normalnym toku regularnej nauki szkolnej. Daje im możliwość uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły na późniejszym etapie. W tym celu powinni mieć już ukończoną praktykę zawodową lub pracować w 
zawodzie. Jeśli te warunki są spełnione, mogą uczęszczać do wieczorowego gimnazjum, wieczorowej szkoły średniej lub 
college'u. Ponadto w prawie każdym województwie istnieje możliwość ukończenia Hauptschule lub Realschulabschluss, 
ale również Abitur poprzez przystąpienie do tzw. egzaminu nie-studenckiego.

Szkoła Edukacji Drugiej Szansy Dahme-Spreewald
Funkerberg 26    Tel: 03375 211907  E-Mail: buero@zbw-lds.de
15711 Königs Wusterhausen  Faks: 03375 211963  https://www.zbw-lds.de



5.4 Studia w powiecie Dahme-Spreewald
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Wildau (Technische Hochschule Wildau)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Wildau jest innowacyjnym i zorientowanym na przyszłość uniwersytetem kampusowym 
w berlińskim pasie zieleni z bezpośrednim połączeniem kolejką S-Bahn do stolicy. Jako uczelnia zorientowana na badania 
naukowe, a jednocześnie zorientowana na praktykę, TH Wildau utrzymuje bliskie kontakty z regionalnymi i międzynaro-
dowymi firmami oraz instytucjami badawczymi.
W nowoczesnym kampusie studenci znajdą optymalne warunki do nauki. Kandydaci mogą wybierać pomiędzy kierunka-
mi: Informatyka, Inżynieria i Nauki Przyrodnicze, Prawo i Administracja, Technologia, Ekonomia i Zarządzanie, i mogą 
studiować w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, w programie dualnym, lub obok czasu pracy. W trakcie studiów 
korzystają studenci z doskonałego zaplecza przestrzennego i technicznego uczelni. Ze względu na bezpośrednie kontakty 
z ośrodkami badawczymi, naukowymi i przemysłowymi, warunki do rozpoczęcia kariery zawodowej po ukończeniu stu-
diów są dobre.
• Programy studiów inżynierskich
• Programy studiów w zakresie informatyki stosowanej
• Biznes, Administracja, Prawo

Centrum powitalne (Welcome Center) przy TH Wildau
Centrum powitalne przy TH Wildau oferuje uchodźcom zainteresowanym studiami możliwość zapoznania się z podstawa-
mi studiowania w Niemczech, w zależności od potrzeb pod względem zawodowym i/lub językowym.
Oprócz przygotowania językowego i przedmiotowego, pracownicy uczelni będą wspierać Państwo w codziennym życiu 
na uczelni i służyć radą w integracji ze społecznością uniwersytecką oraz w rozwiązywaniu wielu codziennych (uniwer-
syteckich) problemów. Jeśli zdecydują się Państwo na studia w TH Wildau, Welcome Center będzie kontaktem także w 
czasie studiów i oferuje korepetycje z różnych przedmiotów.
Kursy:
• Bezpłatne kursy językowe dla uchodźców (na bieżąco, kilka razy w roku):
• Kurs przygotowawczy do DSH B2 - DSH w Centrum Językowym, zakończenie: egzamin DSH
• Kurs przygotowawczy do DSH C1 - DSH w Centrum Językowym, zakończenie: egzamin DSH
• Kurs mieszany językowo-przedmiotowy w ramach programu przygotowującego do studiów WFY,
 Ukończenie: egzamin DSH i egzamin wstępny z danego przedmiotu

Biuro międzynarodowe (International Office)
Akademisches Auslandsamt TH Wildau
Hochschulring 1, 15745 Wildau
Tel.: 03375 508 197
E-Mail: angelika.schubert@th-wildau.de
Haus 13, Raum 034

Sprawy studenckie
Studentische Angelegenheiten TH Wildau
Hochschulring 1, 15745 Wildau
Tel.: 03375 508 180
E-Mail: silja.kuenzel@th-wildau.de
Haus 13, Raum 022
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Orientacja na studia i doradztwo
Studienorientierung und Beratung TH Wildau
Hochschulring 1, 15745 Wildau
Tel.: 03375 508 688
E-Mail: studienorientierung@th-wildau.de
Haus 13, Raum 224

Centrum Powitalne (Welcome Center)
Kierownik projektu Centrum Powitalne dla Uchodźców
Mail: kgebhardt@th-wildau.de 

Koordynacja projektu Centrum Powitalne dla Uchodźców
E-Mail: benita.grafe-bourdais@th-wildau.de 

Asystent ds. koordynacji projektów i administracji 
Centrum Powitalne dla Uchodźców
E-Mail: ahmadi@th-wildau.de 
 
Centrum Powitalne dla Uchodźców
Haus 13, Raum 205
Tel.: 03375 508 683, E-Mail: welcome@th-wildau.de 
Technische Hochschule Wildau
Hochschulring 1, 15745 Wildau

5.5 Uznawanie kwalifikacji edukacyjnych
Uzyskali Państwo już świadectwo ukończenia szkoły lub kształcenie zawodowe w swoim kraju ojczystym i chcieliby 
Państwo, aby to świadectwo zostało uznane w Niemczech? W takim przypadku należy zwrócić się do Urzędu Uznawania 
Świadectw Brandenburgia.

Urząd ds. Uznawania Świadectw Kraju Związkowego Brandenburgii ocenia świadectwa ukończenia szkoły z zagranicy/ 
innych województw, jak również kwalifikacje zawodowe zdobyte w szkole. Jest on odpowiedzialny, jeśli Państwo
• mają miejsce zamieszkania w Brandenburgii, lub
• podają na piśmie miejsce złożenia wniosku o szkolenie lub dalszą edukację, zatrudnienie lub
• złożyli wniosek lub chcą złożyć wniosek o przyjęcie na studia w Brandenburgii.

Państwowe Biuro Edukacji (Schulamt) w Cottbusie
Blechenstraße 1, 03046 Cottbus, Tel: 0355 4866-418
E-Mail: Katrin.Rimpel@schulaemter.brandenburg.de

Informacje o uznawaniu kwalifikacji - sieć IQ
Aby móc pracować w Niemczech, w przypadku niektórych zawodów (nie wszystkich!) wymagane jest formalne uznanie 
kwalifikacji zdobytych za granicą. W zależności od zawodu, różne urzędy są odpowiedzialne za procedurę uznawania kwa-
lifikacji i można się do nich zwrócić o pomoc.
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Urzędy te ustalają również wysokość opłat dla procedury. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, który urząd jest odpowiedzi-
alny za procedurę uznawania kwalifikacji w Państwa zawodzie i czy w ogóle jest potrzebne uznanie, potrzebny jest kon-
takt z urzędem. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, mogą się Państwo skontaktować z naszymi poradniami:

Doradztwo w zakresie uznawania i kwalifikacji Königs Wusterhausen
Handwerkskammer Cottbus, Außenstelle Königs Wusterhausen
Cottbuser Straße 53a, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 0355 7835-177, Mobil: 0160 9727 8256
E-Mail: kocur@hwk-cottbus.de

5.6 Centrum Edukacji Dorosłych (Volkshochschule)
Centra Edukacji Dorosłych (VHS) oferują kursy dla bardzo różnych zainteresowań. Wielu mieszkańców naszego powiatu 
uczy się tutaj języka. Ponadto istnieje wiele ofert z zakresu sztuki, kultury i kreatywnego projektowania, zdrowia, dalszego 
kształcenia (EDP, zarządzanie przedsiębiorstwem itp.) oraz edukacji społecznej i politycznej. Każdy zainteresowany może 
wziąć udział w kursie, nie ma żadnych ograniczeń ani wymagań wstępnych.
Centra Edukacji Dorosłych są ważnym punktem kontaktowym dla integracji imigrantów i migrantów. Oferują one szeroką 
gamę kursów języka niemieckiego jako drugiego języka. Oferowane są wszystkie poziomy, a w razie potrzeby również 
wstępna faza nauki czytania i pisania. Wszystkie Centra Edukacji Dorosłych są uznanymi organizatorami kursów integracy-
jnych zgodnie z Ustawą Imigracyjną. Kursy oferowane przez Centra Edukacji Dorosłych odbywają się głównie w czasie, 
kiedy wiele osób pracujących ma wolny czas: po południu, wieczorem i w weekendy. Dla osób niepracujących są oferty 
w ciągu dnia. Ponieważ Centra Edukacji Dorosłych są finansowane przez państwo, opłaty są stosunkowo niskie, a wielu 
uczestników może otrzymać zniżkę ze względów socjalnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.vhs-dahme-spreewald.de/

6. Zdrowie - opieka medyczna w powiecie Dahme-Spreewald
W powiecie znajdują się różne szpitale, kliniki, przychodnie lekarskie, pogotowie ratunkowe i wiele innych. Znajdą tu 
Państwo szeroki wachlarz doskonałych usług medycznych. Najnowocześniejsze terapie każdego dnia ratują i ułatwiają ży-
cie. Osoby ubezpieczone w ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech mają swobodę wyboru lekarzy, którzy 
ich leczą.

Placówki opieki medycznej
Szukając odpowiedniej placówki medycznej, na przykład specjalnego specjalisty, pomoże Państwu strona internetowa 
Brandenburskiego Stowarzyszenia Medycznego:
https://www.laekb.de/PublicNavigation/arzt/arztsuche/



Klinikum Dahme-Spreewald GmbH
Achenbach Krankenhaus
Köpenicker Straße 29, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 288-0
E-Mail: info@klinikum-ds.de

Spreewaldklinik Lübben
Schillerstrasse 29, 15907 Lübben
Tel: 03546 75-0
E-Mail: info@klinikum-ds.de
https://www.klinikum-ds.de/unsere-fachabteilungen/

Szpital Specjalistyczny Asklepios w Lübben 
(Asklepios Fachklinikum Lübben)
Luckauer Strasse 17, 15907 Lübben
Tel: 03546 29-0, Faks: 03546 29-242
E-Mail: luebben@asklepios.com
https://www.asklepios.com/luebben/

Asklepios Teupitz (Asklepios Fachklinikum Teupitz)
Buchholzer Straße 21, 15755 Teupitz
Tel: 033766 66-0, Faks: 033766 62-241
E-Mail: teupitz@asklepios.com
https://www.asklepios.com/teupitz/

Szpital protestancki w Luckau gGmbH
(Evangelisches Krankenhaus Luckau gGmbH)
Berliner Straße 24, 15926 Luckau
Tel: 03544 58-0
https://www.diakonissenhaus.de/gesundheit/ 
evangelisches-krankenhaus-luckau/

Centrum Rehabilitacyjne Lübben
(Reha-Zentrum Lübben)
Specjalistyczna poradnia ortopedyczna i onkologiczna
Kliniken Prof. Dr. Schedel GmbH
Postbautenstraße 50, 15907 Lübben
Tel: 03546 238-0, Faks: 03546 238-700
https://www.rehazentrum.com/

Fontane-Klinik
Psychosomatyczna Przychodnia Specjalistyczna 
Berlin.Brandenburgia
Fontanestraße 5, 15749 Mittenwalde OT Motzen
Tel: 033764 6986-0, Faks: 033764 6986-104
E-Mail: info@fontane-klinik.de
https://www.fontane-klinik.de/startseite.html
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lub Brandenburskiego Stowarzyszenia Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego:
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf

Czy szukają Państwo lekarza, który mówi po polsku?
Adresy lekarzy obcojęzycznych można uzyskać w Brandenburskiej Krajowej Izbie Lekarskiej.
https://www.laekb.de/PublicNavigation/arzt/arztsuche/

Szpitale i kliniki w powiecie
Region Berlin-Brandenburgia jest jednym z centrów medycznych Niemiec. Oprócz dużych klinik w Berlinie i Poczdamie, w 
naszym powiecie znajdują się również różne szpitale i kliniki:
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7. Zaangażowanie obywatelskie
Wolontariat sięga od pomocy sąsiedzkiej i wsparcia w zadaniach socjalnych i zdrowotnych po działalność w instytucjach 
kulturalnych, w rozwoju miast i ochronie środowiska, w sporcie, w sektorze młodzieżowym oraz w obronie cywilnej i kont-
roli katastrof.
Zaangażowanie obywatelskie oznacza aktywne kształtowanie i współodpowiedzialność za nasze społeczeństwo. Wielu 
mieszkańców naszej dzielnicy wnosi swoje pomysły na dobre współżycie w dzielnicy i bierze za nie odpowiedzialność.

8. Ośrodki doradztwa dla zadłużonych
Jeśli mają Państwo długi i nie mogą sobie z nimi sami poradzić, pomoc oferują również ośrodki doradztwa dla zadłużo-
nych. Poradnie te zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc. W szczególności znajdą one sposób, aby zmniejszyć górę 
długów, w oparciu o Państwa konkretną sytuację. Kontakt:

Mensch Luckau e. V.
Mail: info@mensch-luckau.de
http://www.mensch-luckau.de/

Initiative WIND - 
Willkommen im nördlichen Dahmeland, Zeuthen
E-Mail: kontakt@wind-hilft.de
www.wind-hilft.de

Forum Lübben/Netzwerk Miteinander für Lübben 
E-Mail: forumluebben@gmx.de

Initiative “Willkommen in KW“, Königs Wusterhausen
E-Mail: willkommen-in-kw@web.de
 
Initiative “Neue Nachbarn Wildau” 
E-Mail: kontakt@neue-nachbarn-wildau.de
 
kune e. V. 
E-Mail: arbeitskreisbestensee@gMail.com

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e. V.
Poradnia dla osób nadmiernie zadłużonych
(Beratungsstelle für Überschuldete)
Geschwister-Scholl-Straße 12 
15907 Lübben 
Tel/Faks: 03546 22522872

DRK Kreisverband Dahme-Spreewald
Poradnia dla osób nadmiernie zadłużonych 
(Beratungsstelle für Überschuldete)
Erich-Weinert-Straße 46 
15711 Königs Wusterhausen 
Tel/Faks: 03375 218971
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III. Transport, kultura i rekreacja w powiecie

9. Poruszanie się w powiecie Dahme-Spreewald
9.1 Komunikacja miejska (ÖPNV)
Korzystajcie Państwo z lokalnego transportu publicznego! Do większości miejsc w dzielnicy można łatwo dojechać środka-
mi transportu publicznego.
Podczas gdy na północy powiatu połączenie S-Bahn (kolej podmiejska) z Berlinem sięga aż do Königs Wusterhausen, w 
całym powiecie to głównie transport kolejowy (pociągi regionalne i ekspresy regionalne) łączy ludzi daleko poza powia-
tem. Połączenie między miastami i gminami zapewnia Regionalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Dahme-Spreewald 
(RVS) z 50 liniami autobusowymi i ponad 930 przystankami. Jednocześnie RVS 
połączył siły z 37 innymi przedsiębiorstwami transportowymi z Berlina i Branden-
burgii, tworząc związek transportowy VBB. Więcej informacji na temat rozkładów 
jazdy oraz ofert biletowych VBB (np. Mobility Ticket Brandenburg lub Social 
Ticket LDS) znajdą Państwo na stronach internetowych www.rvs-lds.de lub www.
vbb.de

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na bezpłatną aplikację na telefony komórkowe VBB 
z biletem na telefon komórkowy i planowaniem trasy. Cieszymy się, że wkrótce 
będziemy mogli powitać Państwo jako użytkownika.

9.2 Podróżowanie rowerem
Rower dobrze nadaje się do pokonywania krótkich odcinków w mieście - ale można też organizować liczne wycieczki 
rowerowe po wiejskich regionach powiatu. Większość tras można dobrze zagospodarować i zobaczyć wiele okolic. W 
wielu miejscach w mieście i w okolicy jest dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Mapy tras rowerowych są dostępne 
w biurach informacji turystycznej lub w budynkach administracyjnych powiatu. Przydatna jest tu również aplikacja Bran-
denburg APP na drogę. Jest ona dostępna do bezpłatnego pobrania na iPhone'y i smartfony z systemem Android. Podczas 
jazdy rowerem należy również przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego. Tak jak samochód, rower musi być 
sprawny technicznie (oświetlenie, hamulce, itp.). Dzieci mogą dowiedzieć się o zasadach jazdy na rowerze w szkole lub od 
policji.

9.3 Podróżowanie samochodem
Z zagranicznym prawem jazdy mogą Państwo prowadzić pojazdy mechaniczne przez pierwsze sześć miesięcy po przyjeźd-
zie. Następnie potrzebne jest niemieckie prawo jazdy! Dlatego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy należy skontaktować 
się z biurem prawa jazdy. Dowiedzą się Państwo, czy Państwa prawo jazdy może zostać ponownie wydane, czy też muszą 
Państwo przystąpić do egzaminu - jak również czy muszą Państwo przedłożyć tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy. 
W momencie składania wniosku o niemieckie prawo jazdy Państwa zagraniczne prawo jazdy musi być jeszcze ważne. Z 
reguły otrzymają Państwo niemieckie prawo jazdy bez konieczności zdawania kolejnego egzaminu, jeżeli uzyskali Państ-
wo prawo jazdy w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wszystkie Państwa członkowskie UE oraz 
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Powiat Dahme-Spreewald 
Straßenverkehrsamt
Fahrerlaubnisbehörde
Fontaneplatz 10
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26-2678

Untere Straßenverkehrsbehörde
Weinbergstraße 1
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 20-1920
E-Mail: strassenverkehrsBureau@dahme-spreewald.de

Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W przypadku, gdy nie chcą Państwo prowadzić samochodu na razie: W ciągu trzech lat 
należy złożyć wniosek o przeniesienie prawa jazdy.
Jeśli posiadają Państwo prawo jazdy z innego kraju (kraju trzeciego), trzeba zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w 
ośrodku technicznym dla ruchu pojazdów silnikowych. Można to zrobić tylko przy udziale szkoła jazdy. Szkolenie w szkole 
nauki jazdy (teoretyczne i praktyczne) zalecane dla osób ubiegających się o prawo jazdy po raz pierwszy nie jest jednak 
konieczne. Wniosek zagranicznego prawa jazdy można złożyć w:

Wniosek o niemieckie prawo jazdy można złożyć również w lokalnym biurze meldunkowym. Adresy można znaleźć w 
rozdziale 3. Sprawy związane z pojazdami silnikowymi, takie jak rejestracja i wyrejestrowanie samochodu lub motocykla, 
załatwiane są w Biurze Ruchu Drogowego. Adresy znajdują się w punkcie 9.3.

10. Kultura i wypoczynek
Powiat Dahme-Spreewald oferuje szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu i kultury. Czy to jazda na rower-
ze, wędrówki lub sporty wodne - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przegląd wszystkich możliwości spędzania wolnego 
czasu można znaleźć na stronie:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Tourismus/Dahme-Spreewald_entdecken/Freizeitangebote_von_A_-_Z/305.html

Jeśli mają Państwo ochotę na zwiedzanie licznych muzeów w dzielnicy, to tutaj znajdą Państwo ich przegląd:
https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/detail.php/317

O aktualnych wydarzeniach w dzielnicy można dowiedzieć się pod następującym linkiem:
https://www.dahme-spreewald.info/de/Aktuelles/Veranstaltungskalender/191.html

11. Sport
Sport pełni ważną funkcję jako środek integracji. Wspólne treningi różnych narodowości są częścią codziennego życia. Po-
wiatowy Związek Sportowy Dahme-Spreewald (KSB) jest organizacją parasolową dla 179 klubów sportowych w powiecie, 
które łącznie posiadają 20.404 członków. Tak duża liczba klubów i członków sprawia, że KSB jest największą organizacją 
obywatelską w regionie.



32

Oferta sportowa jest bardzo szeroka. Kluby oferują 52 różnych dyscyplin sportowych, od aerobiku po turystykę pieszą. 
Ponad 550 licencjonowanych instruktorów zapewnia wysokiej jakości opiekę i trening dla sportowców.
Powiatowa Sportowa Organizacja Młodzieżowa jest organizacją młodzieżową Okręgowego Związku Sportowego Dah-
me-Spreewald.
Przegląd wszystkich klubów sportowych w powiecie można znaleźć na stronie:
https://ksb-lds.de/sport-in-lds/sportvereine-in-lds/sportvereine-in-lds.html

Związek Sportowy (Kreissportbund) Dahme-Spreewald e. V.
Weg am Krankenhaus 2, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 5670697
E-Mail: info@ksb-lds.de

IV. DŁUGOTERMINOWA INTEGRACJA
12. Informacje prawne dotyczące Państwa dalszego pobytu w powiecie Dahme-Spreewald
Urząd do Spraw Cudzoziemców w dzielnicy jest odpowiedzialny za wszystkie przepisy związane z pobytem cudzoziem-
ców. Jeśli wjeżdżają Państwo do Niemiec z obcym obywatelstwem, zależy to od
• posiadanego obywatelstwa lub posiadanej wizy
• jak długo zamierzają Państwo pozostać w Niemczech

12.1 Prawo pobytu
Ustawa o pobycie (Aufenthaltsgesetz, AufenthG) reguluje kwestie wjazdu, pobytu, zatrudnienia i zakończenia pobytu cud-
zoziemców z krajów trzecich. Obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej 
oraz do wjazdu i pobytu w każdym państwie członkowskim i zamieszkiwania w nim. Swoboda przemieszczania się nie jest 
jednak nieograniczona. Dla obywateli UE i członków ich rodzin, prawo wjazdu i pobytu reguluje ustawa o swobodzie prze-
mieszczania się/UE. Zasadniczo cudzoziemcy potrzebują tytułu pobytowego, aby wjechać i przebywać na terenie Niemiec. 
Ustawa o pobycie przewiduje następujące tytuły pobytowe:
• Wiza
• Dokument pobytowy
• Niebieska karta UE
• Karta ICT
• Mobilna karta ICT
• Zezwolenie na osiedlenie się
• Zezwolenie na pobyt stały - UE
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Czas trwania pobytu
Warunki pobytu do 90 dni w ciągu 180 dni w państwie Schengen (a więc także w Niemczech) reguluje prawo UE. Możliwe 
są pobyty krótkoterminowe, np. w celach turystycznych, odwiedziny u przyjaciół lub rodziny oraz w celach służbowych. 
Zezwolenie na osiedlenie się i na pobyt stały w UE jest ważne na czas nieokreślony.
Pozostałe tytuły pobytowe są wydawane na czas określony. Przedłużenie jest możliwe, jeżeli spełnione są warunki które 
musiały być spełnione przy pierwszym wydaniu pozwolenia, są nadal spełnione. Przy przedłużaniu dokumentu pobytowe-
go należy cudzoziemiec wywiązać się z obowiązku uczestnictwa w kursie integracyjnym zgodnie z przepisami.

Cele pobytu
Zasadniczo tytuł pobytowy może być wydany tylko w określonym celu. Ustawa o pobycie przewiduje, cele związane z 
miejscem zamieszkania:
• edukacja (§§ 16-17 AufenthG)
• praca zarobkowa (§§ 18 ff. AufenthG)
• prawo międzynarodowe, względy humanitarne lub polityczne (§§ 22-26, 104a, 104b AufenthG)
• łączenie rodzin (§§ 27-36 AufenthG)
• szczególne prawa pobytu (§§ 37-38a AufenthG)

Wydanie zezwolenia na pobyt podlega w każdym przypadku odrębnym wymogom.

Niebieska karta UE jest głównym tytułem pobytowym dla specjalistów akademickich. Związana jest z pewnymi przywileja-
mi. Na przykład zezwolenie na osiedlenie się na czas nieokreślony może być wydane po krótszym czasie, a łączenie rodzin 
jest łatwiejsze. Na podstawie niebieskiej karty UE można przebywać za granicą do dwunastu miesięcy bez utraty ważności 
(w przypadku innych tytułów pobytowych okres ten wynosi zazwyczaj do sześciu miesięcy).
Karta ICT i Mobilna Karta ICT są specjalnymi tytułami pobytowymi przeznaczonymi do wewnątrzzakładowych transferów 
kadry kierowniczej, specjalistów i praktykantów. Są one wydawane, jeśli cudzoziemiec ma zamiar pracować w krajowym 
oddziale firmy pozaeuropejskiej przez określony czas.
Zezwolenie na osiedlenie się i zezwolenie na pobyt stały w UE można uzyskać w różnych celach. Oferują one cudzoziem-
com szerokie równouprawnienie z obywatelami niemieckimi, np. w zakresie dostępu do rynku pracy i świadczeń socjal-
nych. Istnieją specjalne wymagania dla ich przyznania, które są zasadniczo uregulowane w § 9 lub §§ 9a-9c AufenthG. 
Istnieją wyjątki od tych wymogów dla niektórych grup osób (np. dla osób wysoko wykwalifikowanych lub dla osób uzna-
nych za uchodźców). Zasadnicza różnica między zezwoleniem na osiedlenie się a zezwoleniem na pobyt stały - UE jest to, 
że zezwolenie na pobyt stały - UE może być również wykorzystywane do uprawnia do przeniesienia się do innego państ-
wa członkowskiego UE.
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Czynność zawodowa
Tytuł pobytowy uprawnia posiadacza do wykonywania pracy zarobkowej tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w ustawie 
o pobycie lub gdy tytuł pobytowy wyraźnie na to zezwala. Posiadacze zezwolenia na osiedlenie się mają z reguły prawo 
do wykonywania pracy zarobkowej bez żadnych warunków.

Odpowiedzialność
Wizy wydawane są przez przedstawicielstwa Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przegląd wszystkich repre-
zentacji można znaleźć na stronie: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199314/31aa23df515fd8c1af9862b10f5D8436/
dtauslandsvertretungenliste-data.pdf

Wszystkie inne tytuły pobytowe są wydawane przez właściwy miejscowo urząd ds. cudzoziemców. Dlatego też urząd ds. 
cudzoziemców jest również pierwszym punktem kontaktowym w przypadku wszelkich pytań dotyczących konkretnej 
sprawy indywidualnej.

Powiat Dahme-Spreewald
Urząd Porządku Publicznego (Ordnungsamt)   Godziny urzędowania:
Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen   Wtorek  08:00-12:00 h i 13:00-18:00 h
Tel: 03375 26 26-0, Fax: 03375 26-2108   Czwartek 08:00-12:00 h i 13:00-16:00 h
E-Mail: abh@dahme-spreewald.de

Dalsze informacje na temat prawa pobytu można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_ jetzt/FAQ/faq_node.html
także:
Rozpocznij pracę w Niemczech: Portal informacyjny Rządu Federalnego dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
https://www.make-it-in-germany.com/de/ueber-das-portal/make-it-in-germany/

12.2 Naturalizacja
Jeśli chcą Państwo na stałe zamieszkać w Niemczech, można pod pewnymi warunkami uzyskać obywatelstwo naturalizo-
wane. Wymagany jest wniosek. Od 16 roku życia cudzoziemcy mogą sami ubiegać się o naturalizację. Dla dzieci i młodzież 
poniżej 16 roku życia, wniosek musi być złożony przez ich rodziców. Dalsze informacje na temat naturalizacji i niezbędne 
wymagania można uzyskać w naszym Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w

Powiat Dahme-Spreewald, Urząd Porządku Publicznego (Ordnungsamt)
Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26 26-0, Faks: 03375 26-2108
E-Mail: abh@dahme-spreewald.de
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V. Adresy i kontakty

Numery alarmowe i służby ratownicze
Służby pożarnicze i ratownicze 112
Policja 110
Główny posterunek policji KW - Köpenicker Straße 26 03375 270-0
Posterunek policji Schönefeld - Bohnsdorfer Chaussee 30 030 63480-0
Posterunek policji Lübben - Bahnhofstraße 31 03546 77-0
Posterunek policji Luckau - Rathaus (bez stałej obsady)
przez centrum sterowania Lausitz 0355 6320

Telefony alarmowe w przypadku zagrożeń dla zdrowia
Urząd Ochrony Konsumentów i Rolnictwa Powiatu Dahme-Spreewald 03546 20-1618
 lub 03546 20-1619
Wydział Zdrowia Powiatu Dahme-Spreewald 03375 26-2145

Wezwania pomocy medycznej
Szpital Lübben 03546 750
Pogotowie Ratunkowe 03546 75229
Szpital Königs Wusterhausen 03375 288-0
Pogotowie Ratunkowe 03375 288-300
Szpital w Luckau 03544 58-200
Pogotowie Ratunkowe 03544 58-182
Usługa ratownictwa medycznego w pogotowiu 112
Usługa lekarza ogólnego na wezwanie 116 117

Dostępność:
poniedziałek, środa, piątek: od godz. 13:00 do godz. 07:00 dnia następnego
wtorek i czwartek: od godz. 19:00 do godz. 07:00 dnia następnego
Sobota, niedziela i święta 24 godziny na dobę
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Inne numery alarmowe
Pogotowie zatruć (24 h) 030 19240
Numer alarmowy ds. narkotyków 030 19237
Infolinia dla protestantów 0800 1110111
Katolicka infolinia telefoniczna 0800 1110222
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Ochrony Dzieci 0800 1110333
(poniedziałek - piątek od 15:00 do 19:00)
Infolinia medyczna ds. ochrony dzieci 0800 1921000
https://www.kinderschutzhotline.de/
Schronisko dla kobiet Königs Wusterhausen 033763 214410
E-Mail: frauenschutzwohnung@dahme-spreewald.de
Postamt 1, P.O. Box 1236, 15702 Königs Wusterhausen

Weisser Ring
Infolinia dla ofiar, ogólnokrajowa, bezpłatna 116 006
Infolinia dla ofiar, Königs Wusterhausen 0151 55164700
E-Mail: WeisserRing-KW@t-online.de

Usługi doradcze w powiecie Dahme-Spreewald
Urzędnik migracyjny
Pani Antje Jahn
Powiat Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel: 03546 20-1997
E-Mail: antje.jahn@dahme-spreewald.de

Koordynator edukacji dla nowych imigrantów
Pani Veronika Gebel
Powiat Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Telefon: 03546 20-1972
E-Mail: veronika.gebel@dahme-spreewald.de
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Kursy językowe i integracyjne
VHS Dahme-Spreewald
Schulweg 1b, 15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 26 25 27
E-Mail: vhs@dahme-spreewald.de

bbw Akademie 03375 5298548

FAW 03361 760170

Zukunftswerkstatt 03375 525230

Hiller Bildung 03361 693917

SBH Suedost 03375-52435801

TH Wildau 03375 508684

Szkoła Drugiej Szansy 0177 9148705

Doradztwo migracyjne
Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e.V.
Geschwister-Scholl-Strasse 12
15907 Lübben
Tel: 03546 187639
E-Mail: Migration@diakonie-luebben.de

Migracyjna praca socjalna jako specjalistyczna usługa doradcza
Stowarzyszenie Caritas dla Archidiecezji Berlińskiej e.V.
Region Brandenburgia-Wschód
Maxim-Gorki-Straße 6/7
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 2108125
Faks: 03375 2108124
E-Mail: Fluechtlingsberatung-koenigs-wusterhausen@caritas-brandenburg.de
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Służba Migracyjna Młodzieży - Jugendmigrationsdienst ( JMD)
Diakonisches Werk des Kirchenkreises Lübben e.V.
Geschwister-Scholl-Straße 12
15907 Lübben
Tel: 03546 187639
Faks: 03546 181014
E-Mail: Migration@diakonie-luebben.de

Projekt "LDS integruje - szkolenia i praca"
Mediacja i wsparcie w poszukiwaniu miejsc pracy i szkoleń
E-Mail: kontakt-LDSintegriert@awo-bb-sued.de

Stellwerk 8
Poradnictwo socjalne i miejsce spotkań (Soziale Beratungs- und Begegnungsstätte)
Bahnhofsvorplatz 8
15711 Königs Wusterhausen
Tel: 03375 2868870
Faks: 03375 2868869
E-Mail: s8@dsdlds.de

dalsze linki:
http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html

https://www.make-it-in-germany.com

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/start

https://anabin.kmk.org/anabin.html
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Ludność: 171,372 (stan na 03/2020)

Województwo: Brandenburgia

Położenie: od południowo-wschodnich granic stolicy Berlina
 do Spreewaldu i podnóża Niedere Fläming

Stolica powiatu: Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

Powierzchnia: 2.261 km² (=7,7 % powierzchni województwa Brandenburgii)

Największe miasta: Königs Wusterhausen, Lübben, Luckau, Wildau

Trasy rowerowe: 560 km tras rowerowych

Obszar wodny: 91 km2 = 160 jezior (stan na 01/17)

Obszar rekreacyjny: 15,7 km2 (stan na 01/17)

Lasy: 1.030 km2 (stan na 01/17)

2 parki krajobrazowe: 1.180 km2 (stan na 12/17)

14 obszarów chronionego krajobrazu: 1.450 km2 (stan na 12/17)

75 rezerwatów przyrody: 240 km2 stan na 12/17)

Rezerwat Biosfery Spreewald: 480 km2 (stan na 12/17)

Połączenia komunikacyjne:  A10, A12, A13, A113, A117, S-Bahn, transport regionalny,
 Port w Königs Wusterhausen,
 Port lotniczy Berlin Brandenburg w Schönefeld
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